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Jaarrekening 2021 (in €) 
 
Verlies- en Winstrekening  
 

        
 
 
Balans  
 

 
 
 
Toelichting 
 
Toelichting Verlies- en Winstrekening  
 
De reguliere ledenbijdrage ligt lager dan in het voorafgaande jaar en hangt samen met de 
terugloop in het ledenaantal van de Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West. Dit is mede een gevolg 
van de opgelegde beperkingen tijdens de Corona-crisis. De afdracht aan de Rotary Foundation is 
nog gebaseerd op een groter ledenaantal. 
De overige bijdragen van leden zijn niet zijn geoormerkt. Het betreft vooral de opbrengst van de 
wekelijkse collecte, maar in een jaar met minder fysieke bijeenkomsten is de opbrengst daarvan 
uiteraard ook kleiner. In tegenstelling tot het voorafgaande jaar lukte het wel weer om 
fundraisingsactiviteiten te organiseren. De belangrijkste daarvan is de Jaarlijkse Hertogdag, dit 
keer georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van de Voedseltuin Villanueva. 
De zeer geringe renteopbrengsten weerspiegelen de zeer lage of zelfs het ontbreken van een 
rentevergoeding op onze rekeningen. 
  

Baten

Ledenbijdrage Rotary Foundation 1.375,00€       

   Ledenbijdrage overig 900,00€          

Diverse Fundraising 2.450,00€       

Rente-inkomsten 0,03€             

Totaal baten 4.725,03€       

Lasten

   Afdracht Rotary Foundation 2.000,00€       

Sponsoring student watermanagement 500,00€          

Donatie project kerstdozen 591,86€          

Donatie project Voedseltuin 1.000,00€       

Bankkosten 160,87€          

Totaal lasten 4.252,73€       

Resultaat 472,30€          

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa -€              Eigen vermogen begin boekjaar 4.467,40€      

Resultaat boekjaar 472,30€         

Liquide middelen Eigen vermogen einde boekjaar 4.939,70€       

   Bankrekening 6.686,69€      

   Spaarrekening 253,01€         Voorzieningen

6.939,70€      Algemene voorziening

Vooruitbetaalde bedragen -€              Vooruit ontvangen bedragen -€              

Nog te ontvangen bedragen -€              Nog te betalen bedragen 2.000,00€      

-€              2.000,00        

Totaal activa 6.939,70€      Totaal passiva 6.939,70€       
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Van de ondersteunde projecten betreft de eerste de meerjarige toezegging voor de sponsoring 
van een scholarship watermanagement van een jaar aan de universiteit van Delft voor studenten 
uit ontwikkelingslanden. Uit de opbrengst van de Hertogdag is een cheque ter waarde van € 
1.000 overhandigd aan voedseltuin Villanueva, die zich inzet om groenten en fruit te produceren 
voor mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Aan het eind van het jaar is meegedaan 
aan een project van meerder Bossche Rotaryclubs voor Kerstpakketten voor armlastigen in Den 
Bosch. Naast bijdragen in natura en handen uit de mouwen is hieraan nog een financiële 
ondersteuning verleend. 
 
Het resultaat over het boekjaar 2021 is uitgekomen op € 472. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 
het Eigen Vermogen.  
 
 
Toelichting Balans 
 
Materiële vaste activa  
Er zijn geen materiële vaste activa.  
 
Eigen vermogen  
Het resultaat over 2021 ad € 472,30 wordt toegevoegd aan het Eigen vermogen.  
 
Voorziening  
Er zijn geen voorzieningen getroffen.  
 
Nog te betalen bedragen  
Er diende op de balansdatum nog een bedrag aan de Rotary Foundation te worden betaald.  
 

          


